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Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı  
2 konteyner kent kurulumuna başladı 

 
Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri de Limak tarafından 
sağlanacak olan konteyner kentlerin sayısı, gelecek günlerde oluşacak planlamalara göre daha da artırılacak 
 
İSTANBUL (AA) - Limak Şirketler Grubu, 'asrın felaketi' olarak 
nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 
Hatay'da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen 
2 ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent 
kurulumuna başladı. Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Limak'ın 
kurulumuna başladığı konteyner kentler yaklaşık 2 hafta içinde 
altyapıları ile birlikte tamamlanacak. 

 
YATAK, BATTANİYE, ISINMA, ELEKTRİK, SICAK SU, 
BANYO VE TUVALET GİBİ ALTYAPI HİZMETLERİ DE 
LİMAK TARAFINDAN SAĞLANACAK 
Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi 
altyapı hizmetleri de Limak tarafından sağlanacak olan konteyner 
kentlerin sayısı, gelecek günlerde oluşacak planlamalara göre daha da 
artırılacak. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Limak, tüm 
iştirakleri ve tecrübeli ekiplerini arama kurtarma ve yardım faaliyetleri 

için sahaya gönderdi. 150'ye yakın iş makinesi ve ekipmanı, söz 
konusu makineleri ve ekipmanları kullanacak uzman personeli ile 
birlikte afet bölgesine sevk etti. 
Farklı bölgelerdeki tüm şantiyelerinden afet bölgesine ulaşan yaklaşık 
800 kişilik arama kurtarma ve dağcı ekibi bu bölgelerde çalışmalara 
devam ediyor. 
TÜM GRUP ŞİRKETLERİNİN YARDIM ÇALIŞMALARI 
ARALIKSIZ SÜRÜYOR 
Yurt içinde merkez ofislerle birlikte Limak'ın iştirakleri olan Yeniköy 
Kemerköy Termik Santrali ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve 
Otoyolu'nun yanı sıra tüm grup şirketlerinin yardım çalışmaları 
aralıksız bir şekilde sürüyor. Yurt dışında faaliyet yürüttüğü tüm 
ülkelerden de çadır, hijyen malzemesi, temel gıda, giysi, battaniye gibi 
malzemeler bölgelere yardım tırları ile sevk ediliyor. 
YARDIM GEMİLERİ LİMANI KULLANMAYA BAŞLADI 
Diğer yandan deprem bölgesinden pek çok depremzede Ankara, 
Diyarbakır, Adana başta olmak üzere şantiyelerde ve Limak 
Çimento'nun Kilis, Şanlıurfa, Ergani misafirhanelerinde ağırlanıyor. 
Grup şirketlerinden Limak Çimento, Çimko ve Oyak Çimento ile 
birlikte hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarımı için tüm zorluklara 
rağmen büyük bir iş birliği ağı kurarak yüklenici firmaya kesintisiz 
ürün ve hizmet ulaştırdı. Bölgenin önemli bir lojistik üssü olan 
LimakPort İskenderun'da ise deprem ve yangın felaketlerinin ardından 
hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ederken yardım gemileri 
limanı kullanmaya başladı. 
Deprem bölgesinde ve şirketin Ankara’daki merkezinde kurulan kriz 
yönetimi masası ile tüm çalışmalar devam etmekte olup, çalışanlarla 
birlikte 7/24 bölge için yardımlar tedarik ve organize ediliyor. 
Yardımların sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için tüm 
planlamalar ilgili kurumlar ile koordineli şekilde yapılıyor. 

 

 
Gaziantep İslahiye'de 3 bin kişilik "Kalyon Konteyner Kent" kurulumuna başlandı 
 
Kalyon Konteyner Kent'te 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, çamaşırhane, yemekhane, kreş ve mescit ile 
birlikte idari ofisler ve saatte 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın da hazır olacak 
 
İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding, 
Gaziantep İslahiye'de 3 bin kişilik 'Kalyon 
Konteyner Kent' kurulumuna başladı. 
Holdingden yapılan açıklamada, Kalyon 
Holding'in, 10 ili etkileyen ve herkesi 
derinden yaralayan 'asrın felaketi' ile ilgili 
aksiyonlar aldığı, tüm desteklerini başta 
AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlar ile koordineli olarak yaptığı 
belirtildi. 
Açıklamada, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi 
Davut Gül, 24. ve 27. Dönem AK Parti 
Gaziantep Milletvekili, Ümraniye Belediye 
Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti 
Milletvekili Derya Bakbak'ın katılımı ve 
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kalyon 
Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi 

Başkanı Reyhan Kalyoncu eşliğinde 
Kalyon Konteyner Kent'te incelemelerde 
bulunulduğu bildirildi. 
'3 BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT 
GAZİANTEP ISLAHİYE’DE 
KURULACAK’ 
'Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Cemal Kalyoncu önderliğinde tüm 
üst yönetimimiz ve 2 bin 336 gönüllü 
çalışanımızla sahada yer alıyoruz' denilen 
açıklamada, Kalyon Holding'in depremler 
nedeniyle aldığı aksiyonlara ilişkin şunlar 
kaydedildi: 'Gaziantep İslahiye'de 3 bin 
kişilik Kalyon Konteyner Kent'in 
kurulumuna başladık. Kısa vadede güneş 
panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine 
yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan 
Kalyon Konteyner Kent'te 450 metrekarelik 
çocuk oyun alanı, çamaşırhane, yemekhane, 
kreş ve mescit ile birlikte idari ofisler ve 
saatte 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli 

bir fırın da hazır olacak. Holding 
bünyesinde özellikle Kalyon Konteyner 
Kent için gerekli olan eşya ve malzemelerin 
temini amacıyla bir yardım kampanyası 
başlattık. 
İGA’NIN ONARIMINI ÜSTLENDİĞİ 
HATAY HAVALİMANI UÇULAR 
YENİDEN BAŞLADI 
Depremde zarar gören ve İGA'nın 
onarımını üstlendiği Hatay Havalimanı 
pistini 96 saat gibi kısa bir sürede hizmete 
hazır hale getirerek yardımların bölgeye 
ulaşmasında kritik öneme sahip bu 
havalimanına uçuşların yeniden 
başlayabilmesini sağladık. BOTAŞ doğal 
gaz boru hattı tamiratı için kaynak ekibi ve 
malzeme gönderilmiş olup üç ana hattaki 
tamiratlar tamamlandı. Gaziantep'te 
kapanan yol, ekiplerimizin çalışmalarıyla 
açılarak yardım malzemelerinin ihtiyaç 
sahiplerine ulaşması sağlandı. 
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